
 
  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 517 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  40 от  18.08. 2015 ГОДИНА 

 

 

 

                   ОТНОСНО:  Предложение за  издаване запис на заповед от Община 

Чупрене в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане 

на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 

05/313/00252 от 12.12.2013 год. по Мярка 313 за Проект „Изграждане на туристическа 

инфраструктура – места за отдих и развлечение, път и пътека към връх Миджур на 

територията на Община Чупрене” 

 

  

                   І. На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, и договор за отпускане на 

финансова помощ № 05/313/00252 от 12.12.2013 год. по мярка 313 за Проект 

„„Изграждане на туристическа инфраструктура – места за отдих и развлечение, 

път и пътека към връх Миджур на територията на Община Чупрене”, сключен 

между Община Чупрене и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище и 

адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 

121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от 

Изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет Чупрене 

 

РЕШИ: 

 

                   1.  Упълномощава  кмета  на  общината  Ваньо Костадинов Костин  да  

подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в 

полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на 34 099,30 (тридесет 

и четири хиляди деветдесед и девет лева и тридесет стотинки) за обезпечаване на 110 % 

от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за 

отпускане на финансова помощ    № 05/313/00252 от 12.12.2013 год. по мярка 313 за 

Проект „Изграждане на туристическа инфраструктура – места за отдих и 

развлечение, път и пътека към връх Миджур на територията на Община 

Чупрене”,сключен между Община Чупрене и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция. 

 

         2. Възлага на кмета на Община Чупрене да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор № 05/313/00252  и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

                     

 

 

 

                   ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение . 

  

 



                   Гласували 11 съветника: 

  

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Георги Викторов Георгиев „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Милчо Иванов Михайлов „ЗА” 

Младен Любенов Младенов „ЗА” 

Роза Симеонова Тодорова „ЗА” 

Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

 

 

 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

                                                                                                / Б.СТАНКОВ / 

 

 
 


